
گستره بازی های ویدیویی روز به روز در حال افزایش است و این سرگرمی جذاب، حاال طرفداران 
بی شماری در سرتاسر جهان دارد. تنوع سبک  های بازی  ها به گونه ای است که هر فرد با هر ذوق 
و سلیقه ای می تواند بازی مورد عالقه اش را تجربه کند. اصوال »سبک« یا »ژانر« به معیارهای 
مشخصی گفته می شود که برای دسته بندی گونه های مختلف هنر یا سرگرمی به کار می روند. 
سبک ها هم روی فرهنگ عامه اثر می گذارند و هم از آن متاثر می شوند. با افزایش روزافزون 
محصوالت فرهنگی و هنری )به ویژه نوع الکترونیکی آنها(، نیاز به طبقه بندی این محصوالت بیش 
از پیش احساس می شود؛ به این ترتیب مصرف کنندگان نیز به راحتی می توانند محصول مورد 
نظرشان را انتخاب کرده و از آن استفاده نمایند. طبقه بندی بازی های ویدئویی در سبک های مختلف 
بر اساس ویژگی های گیم پلی آنها صورت می گیرد. بر خالف فیلم ها یا کتاب ها که برای دسته بندی 
آنها به داستان و حال و هوای آثار توجه می شود، در تفکیک سبک های بازی ها، قصه یا ویژگی های 
بصری به هیچ وجه اهمیتی ندارند. برای مثال وقتی می گوییم فالن بازی یک تیراندازی اول شخص 
است، به این موضوع توجه نمی کنیم که قصه آن در زمان جنگ جهانی دوم رخ می دهد و یا روایتگر 
نبردهای مدرن و آینده گرایانه است؛ یک بازی نقش آفرینی نیز چه در دنیایی فانتزی اتفاق بیفتد 
و چه حال و هوای علمی-تخیلی داشته باشد، همچنان یک نقش آفرینی است. اولین تالش برای 
دسته بندی بازی ها در سال 19۸۴ و توسط کریس کرافورد در کتابی با عنوان »هنر طراحی بازی های 

رایانه ای« صورت پذیرفت. کرافورد که خودش سابقه طراحی و نویسندگی بازی را داشت، کتابش 
را با توجه ویژه به تجربه شخصی بازیکن ها از گیم پلی بازی های هر سبک نوشت. کرافورد در این 
کتاب اشاره می کند که با توجه به پیشرفت  مداوم و پیوسته بازی های ویدئویی، احتماال طبقه بندی 
ارائه شده توسط او خیلی زود منسوخ و از ُمد خواهد افتاد. پیش بینی او در مدت کوتاهی به وقوع 
پیوست و تحوالت زیادی در دنیای بازی ها به وجود آمد؛ برای مثال دو سبک تیراندازی سه بعدی و 
سکوبازی که در زمان نوشتن کتاب کرافورد رواج کمتری داشتند بعدها به محبوبیت بسیار زیادی 
رسیدند. در این هفته قصد داریم تا در رابطه با نوع خاصی از بازی ها برای شما صحبت کنیم که 
به احتمال زیاد تا به حال کمتر توجهی به آن ها داشته اید. چه روی پلتفرم استیم و چه در کنسول 
اکس باکس وان، قطعاً نام بازی های »Early Access« یا »دسترسی زودهنگام« به گوشتان 
خورده است.  در ادامه در رابطه با بازی های »دسترسی زود هنگام« برای شما خواهیم گفت.
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آشنایی با بازی های Early Access و شرکت های فعال در این زمینه

ــگام ــا دسترســی زودهن ــی ب بازی های

Early Access بازی های

بازی هـای دسترسـی زودهنـگام در غایی ترین حالـت، تفاوتی بـا بازی هایی 
کـه بـا جـذب سـرمایه عمومـی سـاخته می شـوند ندارنـد؛ در واقـع توسـعه 
دهنـدگان بـازی ناقـص خـود را )کـه می توانـد در فـاز آلفـا یـا بتـا باشـد( با 
قیمتـی پایین تـر از قیمت نهایی به مشـتریان می فروشـند و وعـده می دهند 
کـه بـه مـرور زمـان و بـا بهـره گیـری از بازخـورد مخاطبـان، بازی خـود را 
کامل تـر می کننـد. ایـن روش تجـاری کـه عمـر چنـدان بلنـدی نـدارد، به 
توسـعه دهنـدگان کوچـک اجازه می دهد تا سـرمایه مـورد نیازشـان را حین 
توسـعه هرچـه بیشـتر بـازی به دسـت آورنـد و در عین حـال، بـه جامعه ای 
فعـال دسترسـی داشـته باشـند که بـا عرضه هـر بیلـد جدیـد، بازخوردهای 
خـود را بـه اشـتراک می گـذارد؛ بازخوردهایـی کـه اگر به درسـتی شـنیده و 
در بـازی پیاده سـازی شـوند، قطعاً موفقیـت آن را تضمین می کنند. ناشـران 
بـزرگ بازی هـای ویدئویـی هیـچ گاه عالقـه ای بـه عرضـه عناویـن ناقص 
خـود نشـان نداده انـد و در عـوض بـه اسـتخدام تسـترها و دیباگ بـازی در 
داخـل اسـتودیو روی آورده اند. این رویکرد، سـبب می شـود تـا بیلدهای اولیه 
بـازی از انتشـار غیرقانونـی در فضـای مجـازی در امـان بماننـد و از طـرف 
دیگـر، ایده هـای تـازه و انقالبـی در اختیار رقبـا قرار نگیرد. بـه همین خاطر، 
تقریبـاً تمـام بازی هـای بزرگ ناشـران معـروف، روند توسـعه را بـه صورت 
تمـام و کمـال پشـت سـر می گذارند و بعد در دسـترس مشـتریان قـرار می 
گیرنـد. البتـه برخـی هـم ترجیـح می دهنـد کـه نسـخه آلفا یـا بتـای بازی 
خودشـان را در محیطـی کنتـرل شـده در دسـترس بازیکنـان قـرار دهنـد و 
بدیـن صـورت، افـراد بیشـتری را بـه بازی خـود عالقه منـد سـازند. امروزه 
نسـخه بتـا بازی هـای مختلـف بـه صـورت عمومی، یـا با ثبـت نـام در بازه 
زمانـی مشـخصی و یـا در صـورت پیش خرید یـک بازی دیگر در دسـترس 
قـرار می گیرنـد. امـا بـرای بازی هـای مسـتقل، که بسـیاری از اوقـات بدون 
ناشـر عرضه می شـوند، دسترسـی به سـرمایه می تواند کار بسـیار دشـواری 
باشـد. برخی بازی سـازان مسـتقل کوچک از سرمایه های شـخصی استفاده 
می کننـد و برخـی بـازی سـازان مسـتقل بزرگ تر، ممکن اسـت سـرمایه ای 
از منابـع مختلـف دریافت کننـد، اما پروژه هـای جمع آوری سـرمایه عمومی 
مانند کیک اسـتارتر و Indiegogo هم پدیده های نسـبتاً نوظهوری هسـتند 

کـه مشـکل سـرمایه را برطرف می سـازند. مسـئله دیگری هم کـه می تواند 
بـرای بـازی سـازان مسـتقل دردسـر آفرین باشـد، عدم دسترسـی بـه منابع 
الزم بـرای تسـت بـازی و دریافـت بازخوردهای کافی پیش از عرضه اسـت. 
مفهـوم »ارلـی اکسـس« هـر دو مشـکل مـورد بحـث را برطـرف می کنـد. 
دسترسـی زودهنـگام بـه یـک بـازی زمانی صـورت می گیـرد کـه آن بازی 
قابـل اجـرا باشـد امـا هنوز تمـام قابلیت هـا اضافه نشـده اند یا هنـوز چندین 
بـاگ مختلـف در نقـاط مختلـف جهـان بـازی وجـود دارد. ایـن بازی ها که 
معمـوال در فـاز آلفـا یـا بتـا بـه سـر می برنـد، غالبـاً ماه هـا الـی سـال ها تـا 
عرضـه نهایـی فاصلـه دارنـد. بسـیاری از بازی هـای دسترسـی زودهنـگام 
امـروزی، اجـازه می دهنـد گیمـر بعـد از انتشـار نسـخه نهایـی هم بـه بازی 
دسترسـی داشـته باشـد؛ در واقع جایزه ای که گیمرها به خاطر تجربه نسـخه 
ناقـص بـازی و ارائه بازخوردهایشـان دریافت می کنند، هزینه کمتری اسـت 
کـه پیشـتر بـرای خرید نسـخه دسترسـی زودهنـگام بـازی پرداخته انـد. اما 
یـک سـری دیگر از توسـعه دهنـدگان، سـعی می کنند بـا جوایز دیگـری از 
بازیکنـان نسـخه های اولیه بـازی خود قدردانـی کنند؛ جوایزی کـه می تواند 
از دسترسـی پیـدا کردن به نسـخه دیالکس بـازی به همراه سـاندترک ها تا 

قـرار گرفتـن نـام گیمرها در منـوی Credits متغیر باشـد.

اولین بازی با دسترسی زودهنگام

دقیقـاً مشـخص نیسـت کـدام بـازی بـرای اولین بار بـه فرمت »دسترسـی 
زودهنـگام« روی آورد، امـا ماینکرفـت قطعـاً یکی از نخسـتین و موفق ترین 
نمونه هایـی بـود که توانسـت از این رویکرد، اسـتفاده تجاری کنـد – در واقع 
 Mount and تـا جایی کـه می دانیم، نخسـتین بـازی ارلی اکسـس، بـازی
Blade سـال 200۴ بـود که نسـخه ای قابل اجرا اما بسـیار ناقـص از آن در 
دسـترس قرار گرفت. ماینکرفت توسـط مارکوس پرسـون و در اواسـط سال 
2009 سـاخته شـد؛ یک بازی تحـت مرورگر که در واقع به عنـوان پروژه ای 
نیمـه وقـت توسـعه می یافت. نسـخه آلفای بـازی در مـاه اول بسـیار موفق 
ظاهـر شـد و پرسـون بـرای آنکـه بتوانـد رونـد توسـعه ماینکرفـت را ادامه 
دهـد، از گیمرهـا خواسـت 10 یـورو بابـت بازی بپردازنـد. به مـرور زمان و با 
افزایـش فـروش بازی، پرسـون از شـغل اصلی اش اسـتعفا کرد و با تاسـیس 
اسـتودیوی Mojang و اسـتخدام یک تیم کامل توسـعه، تمـام تمرکزش را 
روی ماینکرفـت معطـوف سـاخت. فـروش ارزان قیمت تـر ماینکرفـت ادامه 
پیـدا کـرد و بـه گیمرهـا وعـده داده شـد کـه در صـورت خرید نسـخه های 
اولیـه، دیگـر نیـازی بـه پرداخـت یک دالر بیشـتر به هنگام انتشـار نسـخه 
نهایـی نیسـت. در نهایـت پیـش از عرضه نسـخه کامل ماینکرفت در سـال 
2011، بیـش از 1.8 میلیـون نفـر نسـخه های آلفـا و بتـا را خریـداری کـرده 
Mo� 33 میلیـون دالر نصیب  بودنـد و از همیـن خریدهـا، درآمـدی بالغ بـر

jang شـده بـود. ایـن موفقیـت ماینکرفت در واقع باعث شـد تا سـبکی تازه 
بـرای نشـر بازی هـای مسـتقل پایه گذاری شـود.
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